
 

 
 

Jongerenplekken Vleuten-De Meern 
Samenvatting reactie formulieren bewonersbijeenkomst d.d. 18 februari 2020 en mailbox 
‘ruimtevoorjongeren@utrecht.nl’ per locatie. 

Locatie: Crouweldijk/’t  Zand 
Totaal aantal reacties: Per mail en reactieformulieren: 2, waarvan 1 namens 30 bewoners. Op de 
avond gesproken: ongeveer 10 personen/gezinnen. 
 

Kritiek op locatiekeuze 
• Er is zorg over overlast (geluid, vervuiling, vernielingen). Waarom niet meer richting sportvelden in 

Máximapark (UVV, Paperclip), want dat is een veel betere plek. 
 

Antwoorden op locatiekeuze 
• Voor de wijken Leidsche Rijn en Vleuten de Meern is geconstateerd dat er te weinig plekken zijn 

voor jongeren. Daarom wil het college op korte termijn een inhaalslag maken door de realisatie van 
meerdere jongerenplekken. Crouweldijk/t Zand is één van die plekken. Ook meer richting 
Máximapark (UVV, Paperclip) wordt ruimte gecreëerd (voor jongeren) om te bewegen, ontmoeten 
en chillen.  

Kritiek op invulling/ontwerp  
• Geen overdekte zitplek; 
• Geen skaterand; 
• Geen wifi-punt; 
• De huidige inrichting van de locatie richt zich op een andere, jongere doelgroep. Door toevoeging 

jongerenplek is er kans op verdringing; 
• Zorg over mogelijk verdwijnen van bomen. 

Antwoorden op en aanpassingen van invulling/ontwerp 
• Een overdekte zitplek is basisvoorwaarde voor een jongerenplek. In het huidige ontwerp wordt 

uitgegaan van een eenvoudige overkapping met een sedum dak, waardoor deze opgaat in de 
omgeving.  

• De skaterand is uit het aangepaste ontwerp gehouden. In plaats daarvan is een afbakening in de 
vorm van een zitrand opgenomen. 

• De geplande wifi-punten zijn mede naar aanleiding van bewonersreacties opnieuw bekeken en er 
is geconcludeerd dat de toegevoegde waarde ervan klein is. Er zullen bij de te realiseren 
jongerenplekken dus geen wifi-punten worden ingepast.    

• De jongerenplek krijgt een luwe hoek. Ook wordt er een toegangspad toegevoegd. Dit staat het 
gebruik van het pannaveld en andere speel- en beweegelementen door andere doelgroepen niet in 
de weg. 

• Er verdwijnen geen bestaande bomen om de nieuwe inrichting mogelijk te maken. Sterker nog: drie 
bomen die plaats hebben moeten maken voor nieuwbouw in Park Groot Zandveld worden verplant 
naar de locatie Crouweldijk/’t Zand. Ook komt er meer lage beplanting onder de bomen bij. 
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Kritiek op andere aspecten (handhaving, veiligheid) 
• Bij meldingen over geluidsoverlast wordt geen handhaving ervaren. Bewoners geven aan dat dit bij 

de doelgroep 13+ een verantwoordelijkheid van de gemeente is. Bij (onverhoopte) realisatie van 
jongerenplek met wifi-punt en skaterand willen bewoners een avondverbod van 20.00 uur tot 7.00 
uur. 

• Bewoners wijzen op onderzoeken en situaties waaruit blijkt dat speel-/jongerenplekken voor 
geluidsoverlast zorgen en vragen om geluidsmetingen. 

Antwoorden op andere aspecten 
• Gemeente, politie, jongerenwerk en sociaal makelaar werken samen bij signalen en meldingen 

over jongerenoverlast. Bewoners kunnen meldingen doorgeven aan gemeente en politie. 
Afhankelijk van de melding komt dan een vervolgactie (bijvoorbeeld naar de locatie toe door politie, 
handhavers nemen de locatie mee in hun ronde, jongerenwerk of sociaal makelaar gaat langs, 
gemeente maakt schoon). Uitgangspunt is dat jongeren er ook mogen zijn. Meer informatie 
hierover kunt u vinden in het voorbeeld van de beheerafspraken op deze webpagina. 

• Er komt geen onderzoek/meting naar geluid bij buitenspeel- en sportvoorzieningen, 
jongerenplekken e.d. Dit wordt nergens in Utrecht gedaan en is hier ook niet aan de orde.  

 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-leidsche-rijn/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/voorbeeld-beheerafspraken-speel-beweeg-en-ontmoetingsplekken/
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